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ВСТУП 

Поряд з досягненням незалежності важливим питанням для молодої 

України було створення власних фінансових та бюджетних систем, а на 

сьогодні їх постійне вдосконалення. Вирішення цього питання вимагає 

переосмислення сутності бюджету в цілому та власне місцевих бюджетів. Це 

питання стає особливо актуальним в останні роки через фундаментальну 

реформу місцевого самоврядування, а отже і систему місцевих фінансів. 

Актуальність теми. Цілі та напрямки розвитку держави передбачають 

розвиток демократичного суспільства, основою якого є місцеве 

самоврядування. З 1990 року в Україні відбувається складний процес 

відродження місцевого самоврядування, зміцнення його правових, 

організаційних та фінансових основ. Сьогоднішній етап розвитку місцевого 

самоврядування визнається одним із пріоритетів у рамках напрямків 

державної політики сучасної України. 

Розширення функцій та повноважень органів місцевого 

самоврядування, що відбулося останнім часом, не супроводжувалося 

збільшенням фінансових ресурсів останнього. Їхні власні доходи, а також 

надходження від підприємств та організацій, пов'язаних із місцевою 

економікою, залишаються незначними. Залежність місцевих бюджетів від 

державного бюджету постійно зростає, подальше вдосконалення вимагає 

процедури розрахунку бюджетних трансфертів. Серйозною перешкодою на 

шляху зміцнення місцевих бюджетів стала невиправдана нестабільність 

законодавства, її невідповідність певним положенням. 

Проблеми місцевих бюджетів займають важливе місце в роботах як 

іноземних, так і вітчизняних вчених. В роботах знайдені теоретичні джерела 

сучасних уявлень про сутність та функціонування бюджетів місцевих 

адміністрацій, основи міжбюджетних відносин, сутність, роль та завдання 
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місцевого оподаткування, міжбюджетних трансфертів: В. Лебедєв, М. 

Кучинський, I Озеров, М.Цітович, Р.Агранова, Ш. Бланкарт, Ю. Немець, 

У.Оутс, М.Перльман, Г. Райт, П.Рассель, К. Тибо, С.Чапковой, А.Шах та 

інші. 

Метою магістерського дослідження є визначення характеру та 

структури формування та розвитку місцевих бюджетів (приклад м. Ірпінь) та 

їх роль у економічній системі держави в умовах децентралізації. 

Для досягнення мети в роботі поставлені наступні завдання: 

а) визначити сутність місцевих бюджетів, а також визначити 

закономірності їх функціонування; 

б) обґрунтувати основні теоретичні та прикладні положення про роль 

місцевих бюджетів у забезпеченні економічного розвитку, фінансової 

стабільності та підвищення добробуту громадян; 

в) на прикладі міста Ірпеня проаналізувати практику формування та 

використання коштів, обґрунтувати можливі напрями її вдосконалення; 

г) дослідити зарубіжний досвід управління місцевими фінансами та 

можливості його інмлементації у вітчизняну дійсність. 

Об'єктом дослідження є бюджет міста Ірпінь, як представник малих та 

середніх міст України. 

Предметом дослідження є економічні відносини щодо формування та 

використання місцевих бюджетів (Ірпінь) на сучасному етапі реформування 

бюджетної системи та системи місцевого самоврядування в Україні. 

Методологія магістерського дослідження базується на загальних 

філософських методах дослідження, а також на спеціально-наукових 

(статистичних, математичних, моделювання тощо). 

Наукова новизна результатів. В магістерській роботі здійснено огляд 

процесу формування та використання місцевих бюджетів, а також зміни, що 

відбулися в системі місцевих фінансів в рамках реформи децентралізації 

державної влади, а також теоретичне обґрунтування сутності місцевих 

бюджетів, виходячи з їх ролі, в умовах ринкової трансформації національної 
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економіки, як спеціальних фондів фінансових ресурсів, які є у розпорядженні 

органів місцевого самоврядування та служать основою для побудови 

демократичного суспільства. Також визначено тенденції формування 

дохідної бази місцевих бюджетів, запропоновано твердження про доцільність 

напрямку державної регіональної політики щодо подолання відмінностей у 

рівнях соціально-економічного розвитку окремих регіонів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані в процесі вдосконалення бюджетної та податкової 

системи України, реформування механізмів управління бюджетами малих та 

середніх міст. 

Робота складається з вступу, трьох розділів, що містять підрозділи, 

висновків, переліку використаних джерел та додатків з таблицями та 

графічним матеріалом. 
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